ZPRAVODAJ Městské knihovny Beroun

Červen 2018

OKAMŽIK
O Knihovnických Aktivitách, Myšlenkách, Životě i Knihách

Vážení čtenáři, příznivci knih a knihoven,
v červnu se v našem městě konají dvě významné akce, do jejichž průběhu zasáhne i berounská knihovna.
Čtenáři poezie si přijdou na své při 11. ročníku festivalu Stranou – evropští básníci naživo. Milovníci výtvarného umění jistě
ocení výstavu 8. Salon Sdružení výtvarníků ČR. Podrobné informace o obou akcích najdete v tomto čísle.
Jistě už všichni vyhlížíte blížící se léto a těšíte se na dovolenou. Než si k nám však půjdete pro nějaké to čtení k vodě či
poslech na cestu, nezapomeňte se seznámit s letní otevírací dobou.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme příjemné čtení!

ZPRAVODAJ Městské knihovny Beroun

AKTUALITY

Červen 2018
oddělení pro děti:

S knihovnou do ZOO!

pondělí 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00

Čtyři roky lovily děti v

Knihovna uzavřena

pobočka Sídliště:

berounské knihovně perly.

Upozorňujeme čtenáře, že

čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00

Projekt Lovci perel u nás

ve čtvrtek 7. června bude
celá

knihovna

letos sice končí, ale pro

Letní trénování paměti

včetně

pobočky Sídliště UZAVŘENA z důvodu

V

účasti knihovnic na vzdělávacím zájezdu po

šestidenní Intenzivní kurz

knihovnách

trénování paměti. Zájemci si

organizovaného

Svazem

létě

se

uskuteční

knihovníků a informačních pracovníků ČR.

osvojí paměťové techniky,

Věříme,

získají

že

si

přivezeme

inspirativní

nejen

důležité

nápady, které budeme moci využít i u nás.

dovednosti, jak si lépe uchovat a vybavit

Dále bychom vás rádi upozornili, že od 1.

informace, ale seznámí se také s tím, jak

do 15. července bude knihovna uzavřena z

naše paměť funguje. Součástí kurzu budou

důvodu revize knihovního fondu!

praktická cvičení a návody, jak si udržet

V měsících červenci a srpnu bude platit

své mozkové buňky co nejdéle ve formě.

prázdninová otevírací doba:

Kurz proběhne ve dnech 21. – 26. srpna

oddělení pro dospělé, studovna:

2018, vždy od 17 do 19 hodin. Cena kurzu

pondělí 8:30–18:30

je 600 Kč. Přihlašovat se můžete na e-

středa 8:30–17:00

mailu pametberoun@gmail.com. Kapacita
kurzu je omezená.

všechny soutěživé děti tu máme novinku.
Soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu
přijeďte do ZOO pořádá Zoologická a
botanická zahrada města Plzně společně
se

Sdružením

přátel

Zoologické

a

botanické zahrady města Plzně IRIS. Letos
se koná již pátý ročník. Sbírat razítka je
možné od začátku června do konce
prosince 2018. Každý dětský čtenář, který
navštěvuje Městskou knihovnu Beroun, si
může zasoutěžit o volnou vstupenku do
ZOO Plzeň. Co je pro to třeba udělat?
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Soutěžící dostane hrací průkaz, do kterého

s režisérem

Viliamem

předškolními dětmi proběhne ve středu

bude dostávat razítka. Razítko dostane

Poltikovičem se uskuteční

13. června od 9:00 do 11:00. Budeme si

každý měsíc, pokud přečte alespoň 2 knihy

v pátek

1.

od

číst a povídat si o tématu “co děláme celý

s tématem „příroda“, které si půjčí v

18:00.

Režisér

Viliam

den”. Více o projektu najdete na našem

knihovně. Za 12 nasbíraných razítek obdrží

Poltikovič se po roce 1989

volnou vstupenku do ZOO Plzeň, kam se

zaměřuje

může vydat kdykoliv během roku 2019.

s převážně duchovní tématikou. Pracuje i

Doufáme, že plzeňskou ZOO zaplní v

jako kameraman, fotograf a autor knih.

příštím roce děti z Berouna!

Dosud natočil přes 150 filmů. Pracuje

června

na

dokumentární

webu.
filmy

zejména pro Českou televizi. Vstupné 50

POZVÁNÍ NA AKCE

Kč.

Doporučujeme

využít

možnost

předprodeje ve studovně.

Hlavní postavou dokumentárního filmu je
14. Tibetský dalajlama Tändzin Gjamccho,
ve

nejposvátnějších

filmu
místech

provádí

festivalu se bude konat v Berouně, Praze,
na Tetíně a na hradě Krakovci, a sice ve

V naší knihovně se

stopách

nás

11. ročník mezinárodního básnického

dnech 5. - 9. června.

Dalajlama v Buddhových

který

Stranou - evropští básníci
naživo

po

buddhismu,

která jsou spjata s životními předěly
velkého učitele. Promítání filmu a beseda

S knížkou do života
V

rámci

celostátního

projektu S knížkou do
života knihovna mimo
jiné nabízí prostor pro
setkávání rodičů a jejich dětí. Druhé
dopoledne v knihovně pro rodiče s

uskuteční

tradiční

beseda pro studenty SOŠ a SOU BerounHlinky v pátek 8. června. Více informací o
festivalu najdete na webových stránkách:
www.festivalstranou.cz/o-festivalu/
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VYSTAVUJEME
Salon Beroun 2018
V červnu Beroun přivítá výtvarníky ze
všech koutů republiky. Uskuteční se zde 8.
Salon Sdružení výtvarníků ČR. Práce z
nejrůznějších výtvarných oborů budou k
vidění v prostorách Městské galerie
Beroun, Galerie Holandský dům, Muzea
berounské keramiky a Městské knihovny
Beroun. Salonu se zúčastní 62 členů
sdružení v oborech: malba, keramika,
fotografie, textilní tvorba, sochy a sklo,
grafika. Výstava v knihovně bude k vidění
od 13. června do 20. července.

Červen 2018
Knihovny města Hradce Králové měl velký

stala Markéta Martinů, která nasbírala 34

úspěch nejen u nás, ale i v mnoha dalších

perel. Na pobočce zvítězil Robert Zoch s

knihovnách po celé republice. Soutěžící

31 perlou. Oba výherci se tak mohou těšit

děti získaly perlu za každou přečtenou

na poukaz na nákup knihy dle vlastního

knihu,

výběru.

která

„perlorodka“,

byla
musely

označená
však

po

jako
jejím

Gratulujeme výhercům a děkujeme všem

přečetní správně vyplnit otázky týkající se

lovcům za píli a nadšení, se kterým se

knihy a dokázat tak, že knížku opravdu

pustili do lovení.

přečetly. V prvním ročníku u nás takto
soutěžilo 35 dětí, které přečetly 246
perlorodek.
O rok později se už k projektu připojili také
čtenáři na pobočce. Perly tak lovilo 37 dětí
v hlavní budově a 11 dětí na Sídlišti. Letos
jsme se rozhodli tuto soutěž ukončit a dát
prostor novým aktivitám. A jak dopadl

OHLÉDNUTÍ

poslední ročník?

Čtyři roky s perlorodkami

Letos se do soutěže přihlásilo 24 lovců v

V roce 2014 se naše knihovna zapojila do

hlavní budově a 13 na pobočce. Děti

soutěže

přečetly celkem 371 knih. Výherkyní se

Lovci

perel.

Tento

projekt
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RÁDCE

Knihu vyhledáte

Zdigitalizované knihy pražské
knihovny i pro naše čtenáře
Víte, že v našem online katalogu najdete
volně

dostupné

elektronické

knihy?

Poznáte je podle označení EZ v typu
dokumentu (viz obrázek). Jde o volně
dostupná díla, na která se již nevztahují
autorská práva a která digitalizuje (převádí
do

elektronické

Červen 2018

podoby)

Městská

knihovna v Praze. Najdete mezi nimi

stejným

Škoda Stanislav: Tajemství

způsobem, jak jste zvyklí

pražského hradu

vyhledávat tištěné knihy. Po

Pospíšilová Zuzana: Kočičí pohádky

kliknutí

na

konkrétní

záznam knihy, dostanete
nabídku formátů, ve kterých
je možné knihu stáhnout,
včetně

nejpoužívanějšího

formátu PDF (viz obrázek).
Pak už stačí jen vybrat
požadovaný formát a knihu si stáhnout do

Vítková Markéta: Narozeninová kočka
Stará Ester: Šedík a Bubi
Klimentová Jana: Trable s tátou

Naučná pro maminky
Karp Harvey: Nejšťastnější děťátko v okolí
Průvodce spokojeným spánkem. Autor se vrací
k úspěšným technikám, které se mu osvědčily
v jeho pediatrické praxi. Tentokrát čtenáře učí,
jak zajistit klidný spánek dítěte.

počítače či do čtečky.

množství klasiků jako je Čapek, Němcová či

Beletrie

Shakespeare. Oceníte je tedy například při

Kaminsky Sarah: Padělatel Adolfo Kaminsky:

shánění povinné literatury, která je v
tištěné

podobě

často

vypůjčená.

Doporučujeme ke čtení

když budu hodinu spát, třicet lidí zemře

Pro děti

Židovský mladík Adolfo se stal předním

Vopěnka Martin: Biblické příběhy pro nevěřící

padělatelem dokladů pro francouzské hnutí

děti

odporu. Zachránil tak před jistou smrtí na 14

Jechová Šárka: Báje a pověsti

tisíc lidí…

k povídání

ZPRAVODAJ Městské knihovny Beroun
Dousková Irena: Rakvičky
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Užitečné informace

Novela o krátké prázdninové cestě není jen
příběhem čtveřice hlavních protagonistů. Je

Městská knihovna Beroun

30. června od 8:30 do 11:00

také originálním zrcadlem doby, zdánlivě ještě

U Kasáren 813

stejně nehybné jako hladina českých rybníků…

26601 Beroun

Maléřová Zuzana: O květině

Tel. 311 621 947

Úvahy a příběhy, které vysílá

Info@knihovnaberoun.cz

k lidem, mají vždy jeden společný

www.knihovnaberoun.cz

Městská knihovna Beroun – POBOČKA

souznění i naslouchání, důvěrnost, hloubku.
Emmich Val: Nezapomeň
Vtipný a dojemný příběh ztráty,
vzpomínek a přátelství.
Basson Mary: Ella & Kandinský

Třída Míru, tel. 311 622 782
sidliste@knihovnaberoun.cz
Otevírací doba pobočky

motiv – hledání citového
porozumění, spoluprožití dané chvíle,

Soboty na dětském

Otevírací doba oddělení pro dospělé
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8:30 – 18:30
8:30 – 11:00
8:30 – 17:00
8:30 – 17:00
8:30 – 15:00
8:30 – 11:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:30 – 11:30
zavřeno
8:30 – 11:30
8:30 – 11:30
8:30 – 11:30

12:30 – 16:00
12:30 – 18:15
12:30 – 16:00
12:30 – 15:00

V měsících červenci a srpnu bude platit
prázdninová otevírací doba:

Během malování na bavorské horském úbočí
se mladá malířka zamiluje do svého učitele.

Otevírací doba oddělení pro děti

Jejich zapovězená láska čelí

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

nesouhlasu společnosti počátku
20. století, ale nabídne světu první
chuť abstraktního expresionismu.

12:00 – 17:00
zavřeno
12:00 – 17:00
12:00 – 16:00
12:00 – 15:00

oddělení pro dospělé, studovna:
pondělí 8:30–18:30 hod.
středa 8:30–17:00 hod.
oddělení pro děti:
pondělí 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00 hod.
pobočka Sídliště
čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.

